
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 
เทคนคิการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ 

(PROBLEM-SOLVING & DECISION-MAKING  TECHNIQUES)   
 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 

บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตีC ฟร ีจํากดั (พฒันาบุคลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัGนแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

10 กนัยายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                                                 *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

วตัถปุระสงค ์
     1. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีGยวกับการวเิคราะหห์าทีGมาของปัญหา สาเหตแุหง่ปัญหาและ
หนทางการแกปั้ญหาจงึเป็นสิGงจําเป็นทีGจะตอ้งทําใหไ้ดก้อ่นการตัดสนิใจแกปั้ญหา ชว่ยใหง่้าย สะดวก และ
รวดเร็วมากขึUน 
     2. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกทกัษะขั Uนตอนการใชเ้ครืGองมอืในการวเิคราะหเ์ป็นเรืGองจําเป็นทีGจะตอ้งนํามาใชก้าร
ตัดสนิใจและการแกปั้ญหา ทัUงเรืGองเล็กนอ้ย หรอืเรืGองใหญ่ ทีGสง่ผลกระทบความเสยีหายตอ่คน ลกูคา้และองคก์ร  
     3. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนข์องการแกปั้ญหาโดยปราศจากการวเิคราะหท์ีGด ี
  และแกปั้ญหาไดบ้รรลุเป้าหมายทีGตั Uงไว ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. แนวความคดิและลกัษณะของปญัหาที�ผูต้ดัสนิใจตอ้งเผชญิ  
2. การวเิคราะหข์อ้มลู (Information) ดว้ยระบบการคดิแบบมแีนวทางที�ทางเลอืกหลากหลาย 

� ขอ้มลูทีGมคีวามแน่นอน (Certain) 
� ขอ้มลูทีGมคีวามเสีGยง  (Risk) 
� ขอ้มลูทีGมคีวามไมแ่น่นอน (Un-certain) 
WORKSHOP : กรณีศกึษาการวเิคราะหข์อ้มลูกบัการประเมนิความเสีGยงของปัญหาดว้ยตาราง
เปรยีบเทยีบความเป็นไปไดเ้พืGอการตดัสนิใจอยา่งมทีศิทาง 

3. ชนดิของการจดัการกบัปญัหา (Type of Managerial Problem) 
4. การวเิคราะหโ์อกาสที�อาจจะเกดิขึCนของแผนงานการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ    

� ทราบว่าปัญหาทีGอาจเกดิขึUนนัUนคอือะไร  
� ทราบว่าสิGงทีGน่าจะเป็นสาเหตุมสี ิGงใดบา้ง 
� สามารถหาวธิกีารป้องกันและลดโอกาสการเกดิของสิGงทีGน่าจะเป็นเหต ุ
� มมีาตรการป้องกัน ไมใ่ชก่ารรับประกันวา่ปัญหาจะไมเ่กดิขึUน 
� มวีธิกีารรับมอือย่างไร เพืGอบรรเทาผลกระทบทีGเกดิขึUน 
� ชว่ยพัฒนาอุปนสิยั Proactive 

5. กระบวนการวเิคราะหป์ัญหามาใชก้บัแผน 5 ข ัCนตอน  
� ระบปัุญหาทีGอาจจะเกดิขึUน 
� ระบสุาเหตุทีGอาจจะทําใหเ้กดิปัญหา 
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� ระบมุาตรการป้องกัน 
� ระบผุลกระทบทีGอาจจะเกดิขึUน 
� ระบมุาตรการรับมอื 

6. ข ัCนตอนการแกป้ญัหา และการตดัสนิใจแบบมสีว่นรว่มมทีางเลอืกที�ดที ี�สดุ 
� ระบจุุดมุง่หมาย 
� กําหนดหลักเกณฑ ์
� ประเมนิทางเลอืก 
� พจิารณาความเสีGยง 
� ตัดสนิใจเลอืก 

7. WORKSHOP : ฝึกทกัษะการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจตามชนดิของปญัหา การบรหิารการมี
สว่นรว่มในการตดัสนิใจ (Managing Participation in Decision Making) 

8. สรปุผลนําไปใชข้องการฝึกอบรม-สมัมนา และถามตอบ 
 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน   10 กนัยายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 27 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากัด   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิทของท่าน และชืGอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หกั ณ ทีGจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีG 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากัด 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
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